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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN
NR. 10 – 2008 - 2010
STED:

Clarion Hotell Bergen Airport

DATO:

Fredag 4.juni 2010 kl.18.00 -20.00
Lørdag 5.juni 2010 kl. 09.00-11.00

DELTAKERE :
Kjell Sivertsen
Odd Arne Hagen
Harald Bauck
Eva Brænd
Ingrid B. Dalheim
Vigdis Nerheim
Trond Berg
Trond Søvik
Dag Jacobsen
Robert Hamara

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.varamedlem
President
Generalsekretær
Sportsjef
Sportskoordinator

MELDT FORFALL

Linda Lund

2.varamedlem

GJESTER

Helge Dehlin
Gunnar Nordahl

Æresmedlem
Æresmedlem

- Delvis

- Delvis
- Delvis
- Delvis

SAKLISTE :
SAK 45

REFERAT FRA SIST MØTE
Referat fra sist møte ble underskrevet.

SAK 46

ØKONOMI
Regnskap pr. 20.mai 2010 ble gjennomgått. Regnskapet ble tatt til etterretning.
SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE
Det var innkommet 34 søknader om økonomisk støtte til en sum av
288170,-

VEDTAK 46

Følgende vedtak ble fattet i forhold til søknader om økonomisk støtte:









Satori KK tildeles til sammen kr 4.500,- som støtte til dommerutgifter i
Dutch, Paris og US Open for kompetanseheving..
Tromsø KK tildeles til sammen kr 12.500,- til sommerleir åpen for alle
medlemmer av karateseksjonen og aktiviteter i klubben
Fjell KK tildeles til sammen kr 7.700,- til dommerutdanning og støtte til
Jr. cup stevne.
Fjellsiden KK tildeles kr 4.300,-til kompetanseheving
Sandefjord KK tildeles til sammen kr. 6.000,- til kompetanseheving og
rekrutteringstiltak. Utbetales når dokumentasjon foreligger.
Stange KK tildeles kr 7.500,- til aktiviteter i klubben
Bjørgvin KK tildeles til sammen kr 8.100,- i rekrutteringsstøtte og
kompetanseheving.
Sakura KK tildeles kr. 7.500,- sommerleir åpen for alle medlemmer av
karateseksjonen.
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Lørenskog KK tildeles kr.7.500,- til sommerleir åpen for alle medlemmer
av karateseksjonen
Horten KK tildeles kr 4.000,- i støtte til kompetanseheving.
Halden tildeles til sammen kr 15.000,- i støtte til sommerleir for barn og
sommerleir for voksne åpen for alle medlemmer av karateseksjonen
Stord KK tildeles kr. 7.500,- sommerleir åpen for alle medlemmer av
karateseksjonen.
Lura KK tildeles til sammen kr 24.500,- i støtte til treningssamling,
rekrutteringsstøtte og aktivitetsstøtte til 2stk jr.cup og ett senior cup
stevne

I tillegg skal arrangørklubbene av NM Karate , Bergen KK , Bergen Karate &
Kampsportklubb og Lyderhorn KK støttes med kr.10.000,- hver som er fastsatt
tidligere i vedtak 32
SAK 47

BREV FRA OS KARATEKLUBB DATERT 4.MAI 2010
Kjell Sivertsen ville prøve å ha møte med Os KK i forkant av seksjonsmøtet og
prøve å få enighet om å trekke forslaget. Styret lovet å følge med hvordan måten
klubbens utøvere,som bla.var NM vinnere, ble innkalt til treningssamlinger med
landslaget på i sammen med landslagssjefen. I tillegg er det forslag om å
opprette egen toppidrettskomite.

VEDTAK 47

Kjell Sivertsen får fullmakt til å forhandle med Os KK

SAK 48

BREV FRA JKA NORWAY DATERT 1.MAI 2010
Dette brevet gikk på standarden på katadømmingen under NM og videre
deltakelse på felles NM etc.
Gunnar Nordahl var til stede under behandlingen av denne saken, og det er helt
klart at Karateseksjonen kun kan arrangere konkurranser som WKF ikke kan
tilby i sine mesterskap. Kata tilbys av WKF.

VEDTAK 48

Kjell Sivertsen utformer et brev til JKA så snart som mulig og tilbyr dem et
møte om punktene i brevet.

SAK 49

VALG SOM STYRET SKAL FORETA FØR SEKSJONSMØTET
Styret må gjøre følgende valg før seksjonsmøtet
1. Valg av dirigent – Forslag Øyvind Andreassen
2. Forslag til ny valgkomite
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

VEDTAK 49

Styret fattet følgende vedtak:
Dirigent
- Øyvind Andreassen
Valgkomite
-Forslås på Seksjonsmøtet
Referent
-Forslag Stig Kristiansen
Underskrive protokollen
-Foreslås på Seksjonsmøtet
OPPFØLGING AV TIDLIGERE SAKER

SAK 25

FELLES NM 2010 FOR ALLE GODKJENTE KONKURRANSEFORMER
Styret fikk forelagt et referat fra evalueringsmøte etter mesterskapet. Denne 4
siders detaljerte rapporten må kunne brukes positivt til neste mesterskap.
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Det var også diskusjon om prisnivået på bevertningen av VIP, dommere og
stevnefunksjonærene.
VEDTAK 25

Styret mener det må lages en skriftlig avtale mellom arrangørklubb (er) og
Forbund. For fremtidige NM må matutgifter til VIP, dommere og
stevnefunksjonærene faktureres etter selvkostprinsippet.
For NM 2010 må Lyderhorn KK og Administrasjonen v/ Robert finne en
minnelig ordning på matutgiftene til funksjonærer, dommere og VIP.
Saken oversendes det nye Styret for oppfølging.

SAK 50

EVENTUELT
 Brev fra Troll KK
Brev fra klubben om kompetansekrav til dommere.

VEDTAK 50 a)

Brevet oversendes DK for vurdering iht. dommerregler og reglement


VEDTAK 50 b)

Nytt graderingsreglement fra WKF

Reglementet tas til etterretning og legges ut på nett.


Gradering av Gunnar Nordahl til 7.Dan

Gunnar Nordahl har vært norgesmester i kata og kumite mange ganger, vært på
landslaget i mange år, vært leder av karateseksjonen, styremedlem og president i
NKF, er nåværende visepresident i EKF og styremedlem i WKF. Han trener
stilarten Shorin Ryu, der han er gradert 6.dan.
Seksjonen ønsker å hedre Gunnar Nordahl med denne graderingen som en
anerkjennelse av hans arbeid for karate nasjonalt og internasjonalt gjennom
mange år.
VEDTAK 50 c)

Gunnar Nordahl graderes til 7. Dan karate etter en enstemmig innstilling fra
Seksjonsstyret for Karate. Forslaget oversendes Forbundsstyret for godkjenning.


NESTE MØTE

Neste møte i Oslo 10-11.sepember

_____________________________________
Styreleder Kjell Sivertsen

______________________________________
Styremedlem Harald Bauck

_____________________________________
Nestleder Odd Arne Hagen

______________________________________
Styremedlem Eva Brænd

1. Varamedlem Vigdis Nerheim

Styremedlem Ingrid Dalheim Bjordal

